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 hunterindustries.com web sitesini ziyaret edin

BTT-101 
Giriş çapı: 3/4" ve 1" 
Çıkış çapı: 3/4" 
Yükseklik: 16,8 cm 
Genişlik: 12 cm 
Derinlik: 6 cm

BTT-201 
Giriş çapı: 3/4" ve 1" 
Çıkış çapı: 3/4" 
Yükseklik: 15,7 cm 
Genişlik: 13,5 cm 
Derinlik: 7,6 cm

BTT-LOC  
(opsiyonel)
Giriş çapı: 2 cm 
Çıkış çapı: 16 ila 18 mm 
damlama borusu 
Yükseklik: 7 cm 
Genişlik: 3 cm

Basınç Regülatörü
(opsiyonel) 
Giriş çapı: 3/4"
Çıkış çapı: 3/4" 
Yükseklik: 7 cm 
Genişlik: 4 cm

ÖNEMLİ AVANTAJLARI
• Bölge sayısı:

– 1 veya 2 (sabit modeller)
• Bluetooth®kontrollü pilli musluk zamanlayıcı
• 1 akıllı telefon, sınırsız sayıda kontrol cihazını yönetir
• 4 başlangıç zamanlı 1 saniye ila 24 saatlik çalışma süresi
• Döngü modu, kullanıcının tanımladığı sulama pencereleri dahilinde 

sürekli olarak tekrarlanır, bu da damlama sistemleri için veya 
tohumlama esnasında mükemmeldir. 

• Sezon dışı dönemlerde 99 güne kadar sulamayı askıya alın, dönemsel 
sulamalar için mükemmeldir

• Akıllı telefon olmadan hızlı işlem için manüel buton kullanımı
• 1 saatten sonra suyu otomatik kapatma özelliği su israfını önler
• Yanıp sönen LED düşük batarya uyarısı bataryanın değiştirilmesi 

gerektiğini gösterir 
• Daha hızlı kurulum için alkalin piller dahildir
• Quick kaplin adaptörü dahildir

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• İki 1,5 V AA alkalin pil (dahil)
• Debi: 1,9 - 2.271 l/sa.
• Önerilen basınç: 0,5 ila 8 bar (50 ila 800 kPa) 
• Bkz. sürtünme kaybı çizelgesi
• Bluetooth 4,0/4,2 (BLE)
• Onaylar: Plastik IPX6 (dış mekan), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED 
• Garanti süresi: 2 yıl

UYGULAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• iOS® 9,0 veya üstü, Android™ 4,4 veya üstü
• Maksimum iletişim mesafesi: 10 m
• Bkz. tüm uygulama özellikleri, site: hunter.info/BTT
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Model Açıklama

BTT-101
1 Bölge Bluetooth Musluk Zamanlayıcı, 1" BSP ve 3/4" hortum ucu,  
hızlı kaplin adaptörü

BTT-201
2 Bölge Bluetooth Musluk Zamanlayıcı, 1" BSP ve 3/4" hortum ucu,  
hızlı kaplin adaptörü

Akıllı telefonla kontrol edilen, musluk ucuna daha kolay erişim için yerin 
üzerinde yapılan sulamadan yararlanın.

Bluetooth® sözcük markası ve logolar, Bluetooth SIG Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür 
markaların Hunter Industries tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. iOS, Cisco'nun ABD ve diğer 
ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Android, 
Google LLC'nin ticari markasıdır.

BTT AKSESUARLARI

Model Açıklama

BTT-LOC 16 ila 18 mm damlama borusu için BTT adaptörü

PRLG203FH3MH 1,4 bar (140 kPa) basınç regülatörü, ¾" hortum ucu

PRLG253FH3MH 1,7 bar (170 kPa) basınç regülatörü, ¾" hortum ucu

PRLG303FH3MH 2 bar (200 kPa) basınç regülatörü, ¾" hortum ucu

PRLG403FH3MH 2,8 bar (280 kPa) basınç regülatörü, ¾" hortum ucu

BTT 

BTT ile damlama sulama uygulamalarını kontrol 
etmek için BTT'yi HDL yüzey ve yüzey altı sistemlerine 
bağlayan BTT-LOC Damlama Adaptörünü kullanın.

HDL Damlama Hattı 

Uyumlu olduğu: 

https://www.hunterindustries.com
https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/controllers/btt

